
 

 

 
 

Nota de premsa 
 

L’objectiu a mig i llarg termini es aconseguir el residu zero 
 
Barcelona, dilluns 18 de febrer,. el Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) ha 
organitzat a la seu de Barcelona un primer debat sobre les oportunitats empresarials i 
de creixement econòmic que presenta la Bioeconomia, una àrea econòmica que 
engloba sectors com l’agricultura, la silvicultura, la pesca, l’alimentació, la bioenergia i 
productes de base biològica, i en el qual es presenten oportunitats empresarials degut 
a les noves tecnologies i a la necessitat de lluitar contra el canvi climàtic.  
 
Ester Oliveras, membre de la Junta Govern del Col·legi, i Francesc Reguant, 
president de la Comissió d'Economia Agroalimentària del Col·legi, han fet la 
presentació del debat. 
 
Ha iniciat la jornada Roberto Garcia, director d'Innovació Agroalimentària a 
CAJAMAR, mencionant que cada cop necessitem més productes alimentaris degut al 
creixement exponencial de la població mundial. A tall d’exemple, la producció de 
cereals era de 741 milions de tones a l’any 1961 i ha passat a 2.800 milions de tones 
al 2015. A més, cal afegir que cada cop viu menys gent a les zones rurals i més a les 
urbs, de fet actualment hi viuen a les ciutats 4.100 milions de persones i hi ha una 
estimació que indica que al 2050 hi viuran 6.000 milions.  
Garcia ha emfatitzat que hi ha un deteriorament de la natura molt rellevant amb una 
gran generació d’escombraries i excedents. El canvi climàtic és una realitat i ens costa 
molt actuar però s’està avançant en la consciència de disminuir el consum de plàstics. 
En aquest punt, és destacable que la bioeconomia requereix de pocs recursos i 
principalment necessita aigua i sol. El propi Roberto Garcia s’ha preguntat com fer més 
eficient l’energia i per això ha comentat que és fonamental elaborar moltes mesures 
com per exemple quins consums tenen les plantes per així poder créixer. 
Els fertilitzants han crescut molt amb la crisi i de fet es considera que hi un excés d’ús 
dels mateixos derivant en contaminacions del aqüífers. 
Un altre gran debat que ha comentat Garcia és la biotecnologia que ens ajuda a 
combatre les adversitats com les sequeres. Precisament, l’aigua preocupa molt i, en 
particular, de com millorar la seva gestió. 
Per concloure, en Garcia ha emfatitzat que a més de consumir més hem de llançar 
menys, tot augmentant el reciclatge. 
 
A continuació ha estat el torn de Francesc Gambús, eurodiputat independent al 
Parlament Europeu, que ha començat subratllant que la bioeconomia s’ha d’entendre 
com un tot, com un element transversal, es tracta d’una evolució de l’economia cap a 
la bioeconomia o bé l’economia circular. Hi ha un full de ruta a Europa per transitar de 
l’economia de combustibles fòssils cap a la bioeconomia circular, per això és clau la 
inversió en recerca, desenvolupament i innovació i potenciar la sensibilització social a 
través de l’ensenyament. 
S’han de potenciar els recursos naturals per generar energia, a tall d’exemple hem de 
transformar les algues en energia, tot alertant que més de 900 kg/any de residus es 
generen per individu a Europa actualment i l’objectiu a mig i llarg termini es aconseguir 
el residu zero.  
Gambus ha ressaltat de l’Acord de París que ha fet possible que el canvi climàtic tingui 
un tractament global i ha afegit que la sostenibilitat és i serà un element de 
competitivitat i, a més, les bioindústries crearan  llocs de treball a les zones costeres. 
El Fons de Recerca de la UE seran els principals recursos monetaris per donar suport 
aquesta transició cap a la bioeconomia circular. 
 



 

 

 
Després Denis Baglio, delegat del gremi del sector de la fusta a Catalunya, ha 
subratllat que el ciutadà considera la fusta com un element natural i que Catalunya té 
un territori amb un 68% de boscos, encara que són uns arbres poc productius tot 
aprofitant només un 1/3 de la fusta. En concret, a Catalunya importem majoritàriament 
la fusta que consumim. 
A continuació, Baglio ha parlat de l’aplicació de la fusta en l’àmbit empresarial i ha 
destacat que hi ha un canvi rellevant en l’aplicació de la fusta per la construcció 
d’edificis d’habitatges. A més, ha afegit que trobem nous usos de la fusta com a tall 
d’exemple la nano Celulosa en el packaging.  
Per acabar i des del punt de vista filosòfic, Denis Baglio considera que el discurs actual 
està passant del “món s’està acabant” a “el món té uns recursos limitats” i això és 
positiu. 
 
La cloenda del primer debat sobre bioecnomia ha estat a càrrec d’Ana García, 
presidenta de la Comissió d'Economia i Sostenibilitat del CEC.  
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 col·legiats i 
gairebé 1.500 societats i despatxos vinculats dedicats professionalment a les diferents 
vessants de l'economia i l'empresa, està considerat com una institució que, a través de 
l'organització d'activitats i serveis molt diferents, es configura com un centre de 
formació i reciclatge dels professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en 
general. 
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